
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  70/2564) 
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบ  

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ฉบบัที่ 8)  

----------------------------------  

    ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้า
ระวั ง  ป้ องกั น  และควบคุ มโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โ คโ รนา  2019 (COVID-19)  จั งหวั ดขอนแก่ น  และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1211/2564) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกเขตจังหวัดขอนแก่น  
(ฉบับที่ 2) นั้น เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรเป็นส าคัญ  
คณะฯ จึงยังคงต้องรักษามาตรการ การเฝ้าระวั ง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป 
จนกว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะเป็นปกติ หรือคลี่คลายขึน้   

อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  40 แห่ งพระราชบัญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  พ.ศ. 2558   
และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอ านาจการให้ 
ปฏิบัติการแทน ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่  
52-14/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบ ในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร ์(ฉบับที่ 8) ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ 2.  ให้ยกเลิก “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  50/2564) ลงวันที่   

25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7)” โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  

ข้อ 3. การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบทุกรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอน  
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ออกประกาศจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ให้ปรับเปลี่ยน 
เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด   

ข้อ 4. กรณีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบในรายวิชาปฏิบัติการ การเตรียม
โครงการ โครงการ ฝึกงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ที่ไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ 
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอให้คณาจารย์หรือ
นักศึกษารายงานต่อหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด และเสนอขออนุมัติต่อคณบดีเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
การป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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ค าสั่งนี้ได้บันทึกลงในระบบ ENMIS เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 5.  ให้อาจารย์ประจ าวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ให้ได้รับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และการสอบ ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป ผ่านเว็บไซต์ HTTPS://REG.KKU.AC.TH และช่องทาง
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล ได้อย่างทั่วถงึ   

ข้อ 6. ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา รายละเอียดการเรียน การประเมินผล และการสอบที่เว็บไซต์ 
HTTPS://REG.KKU.AC.TH และติดตามประกาศจากอาจารย์ประจ าวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในอีกทางหนึ่งด้วย   

ข้อ 7. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคฯ (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ดังนี้   
D : Distancing  ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร   
M : Mask Wearing  ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากที่พักอาศัย   
H : Hand Washing  ล้างมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เมื่อหยิบจับสิ่ งของใน 

ที่สาธารณะ   
T : Testing  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 

ทุกครัง้ ก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ   
T : Thaichana  ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะในการเข้าออกสถานที่

สาธารณะ  
และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดอย่างเคร่งครัด   
ข้อ 8. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอ านาจวินิจฉัย  

สั่งการ และค าวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็นที่สุด  
  
  ประกาศ ณ วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  
  

 
(รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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